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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09.00 – 11.15 

Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD)  

Göran Andreasson (S) 

Margareta Bäckström (C) 

Gunwald Karlsson (S) 

Ersättare Stig Andersson (KD 

Bo Augustsson (S) 

 

Övriga deltagare Enhetschef Conny Johansson 

Handläggare Lisa Carlsson 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 54 - 58 
Cathrine Edlund  

Ordförande 
  

Cecilia Gustafsson 

Justerande 

 

Christer Törnell 

  
Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Nämnd Sydvästra Värmlands och norra 

Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-05-08 
Datum för 

anslags uppsättande 2017- 
Datum för 

anslags nedtagande 2017- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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ÖFN § 54 

 

Val av justerare 

 

Christer Törnell (KD) utses att justera dagens protokoll. 

 

___________________ 

 

  



 
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands  
gemensamma överförmyndarnämnd 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-05-08 

 
 
Sida 

3(6) 

   

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

ÖFN § 55 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Föredragningslistan fastställs. 

 

Sekretessärenden protokollförs i separat protokoll. Båda protokollen anger tiden 09.00 – 11.15. 

 

___________________ 
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ÖFN § 56 

 

Ekonomisk prognos april 2017 

 

Redovisade kostnader för överförmyndarkontoret januari – april 2017 uppgår till 1 243 tkr (tusen 

kronor) att jämföras med periodens budget på 1 210 tkr. Generellt brukar kostnaderna vara högre 

under det första halvåret då utbetalning av arvoden sker. 

 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 

201704 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat utfall 

81 Administration, kostnader 1 243 3 630 0 3 630 

81 Administration, intäkter -1 210 -3 630 0 -3 630 

81 Debiterade/uppbokade kostnader 2 988 0 0 0 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden ställer sig bakom rapporten och skickar den till respektive kommun-

fullmäktige samt ekonomichefer i respektive kommun. Till ekonomichefer skickas rapporten på 

begäran omgående. 

 

_________________________________ 

Skickas till: 

Överförmyndarenheten 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 
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ÖFN § 57 

Statistik 

Enhetschef Conny Johansson redovisar aktuell statistik och konstaterar bland annat att nya 

ansökningar om god man ökade något i antal i april månad, medan antalet anmälningar om 

behov av god man, i huvudsak från socialtjänsten, minskade något. 

 

I april månad kom fyra ensamkommande barn och elva akter avslutades. Vid april månads 

utgång fanns därmed 188 ensamkommande barn totalt i samverkanskommunerna. 

 

Granskning pågår av inkommande årsräkningar, hittills har 40 procent granskats. 

 

Överförmyndarenheten arbetar med att komma i kapp med antalet ärenden under utredning. 

En extra resurs är tillsatt i form av en timanställd handläggare och arbetet löper på i bra takt. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar den till respektive kommun. 

 

___________________ 

Skickas till: 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 58 

Information/meddelanden 

- Cecilia Gustafsson (S) och Christer Thörnell (KD) deltog den 3 maj i överför-

myndarträff i regi av region Värmland. Från överförmyndarenheten deltog 

handläggare Lisbeth Johansson. 

Vid träffen presenterades ett pågående projekt om förbättringar i samband med budget- och 

skuldsanering. I projektet som ska pågå till 2019 ingår ett 60-tal myndigheter och ideella 

organisationer. 

Träffen behandlade även framtidsfullmakter och därmed sammanhängande lagändringar i 

föräldrabalken, hantering av akter när huvudman som haft god man i stället får ett förvaltar-

skap, statistik 2015 där uppgifter från ett antal kommuner i nuläget saknas samt en nationell 

tillsynsinriktning av verksamheternas påverkan av ensamkommande barn samt omprövning 

av förvaltarskapsärenden. Länsstyrelsen avser även att granska överförmyndarnas tidsåtgång 

för granskning av årsräkningar. 

Ett avsnitt ägnades åt personuppgiftslagen (PUL). Inom EU finns ett nytt regelverk för be-

handling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. 

Nästa överförmyndarträff hålls i Karlstad den 25 oktober. 

- Länsdag för överförmyndare och tjänstemän, Fyrbodal. 

Länsdagen kommer att hållas i Åmål den 7 juni. Överförmyndarenheten har utarbetat ett 

program och anmälan ska ske senast den 31 maj. Kontaktuppgifter framgår i inbjudan. 

- Utbildning av cirkelledare 

Enhetschef Conny Johansson informerar om en utbildning i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. Tre gode män ska utbildas till cirkelledare för att i sin tur hålla i utbildningar 

för andra gode män. Ekonomi för framtida utbildningar/cirklar, dess omfattning m.m. 

beslutas i höst. 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar och lägger informationen till handlingarna. 

_____________________________ 

 

 


